Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland

Rekenkamer onderzoekt circulaire economie bij inkoop en aanbesteden van de provincies
Deventer, 5 februari 2020
In achtereenvolgende coalitieprogramma’s van de provincies Gelderland en Overijssel is er
aandacht voor circulaire economie. Dit sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. Zo heeft het Rijk
in 2016 het programma 'Nederland Circulair in 2050' vastgesteld. De ambitie is een circulaire
economie (CE) te realiseren door 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. De
transitie die hiervoor nodig is, betekent een stevige maatschappelijke opgave. De provincies
doen hieraan aan mee door het Grondstoffenakkoord te tekenen.
Overijssel en Gelderland hebben het Grondstoffenakkoord vertaald naar eigen beleid waarvan
het geven van het goede voorbeeld een belangrijk onderdeel is. Dit willen de provincies doen
door bijvoorbeeld meer circulair in te kopen en aan te besteden bij de aanleg van wegen.
De Rekenkamer onderzoekt in hoeverre de voorbeeldrol die de provincie nastreeft via inkoop
en aanbesteding bijdraagt aan de gestelde doelen voor een circulaire economie. De resultaten
van het onderzoek worden na de zomer aan Provinciale Staten aangeboden.

Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij doen
onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten zijn
openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten
vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur en
aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer via 0570-665800. Het rapport is te downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl.
Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer OostNederland.
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